
 

Warunki taryfowe oferty „Przejazdy rodzinne” 

 

1. Uprawnieni 

Grupa od 2 do 5 osób, w tym co najwyżej dwie osoby dorosłe i co najmniej jedno dziecko do ukończenia 16 roku życia, 

podróżujące wspólnie pociągiem w tym samym terminie, w tej samej relacji. 

2. Zakres ważności 

1) Ulgę na przejazd rodzinny stosuje się: 

a) w  każdy weekend, tj. sobotę i niedzielę oraz dni ustawowo wolne od pracy,  

b) w  czasie ferii zimowych i wakacji letnich, w okresach ustalanych każdorazowo przez przewoźnika.  

 

2) Oferta „Przejazdy rodzinne” w okresie ferii zimowych ustalana jest każdorazowo zgodnie z terminem ferii zimowych 

w województwie mazowieckim, jako województwie właściwym dla lokalizacji siedziby WKD. Termin ferii ogłasza 

Minister Edukacji Narodowej na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. z 2017r., poz. 1603 z późn.zm.)  

 

3) Osoby wymienione w ust. 1, które nie posiadają indywidualnych uprawnień do przejazdów ulgowych, mogą nabyć 

bilet jednorazowy „tam” lub „tam i z powrotem” z ulgą handlową 50%, natomiast dzieci podróżują na podstawie 

indywidulanych uprawnień do ulg ustawowych lub handlowych na podstawie biletu jednorazowego „tam” lub „tam 

i z powrotem” lub ważnego biletu okresowego.  

3. Warunki stosowania 

1) Ulgę na „Przejazd rodzinny” stosuje się na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek uprawnionego dziecka do 

16 roku życia, 

 

2) Odprawy osób wymienionych w ust. 1 dokonuje:  

a) kasa biletowa, która dokonuje na biletach jednorazowych z ulgą handlową adnotacji: „Przejazd rodzinny”  

i potwierdza ją datownikiem kasy,  

b) osoby, które nabyły bilety z ulgą handlową 50% na przejazd w biletomacie lub punkcie uprawnionym do 

sprzedaży biletów na linię WKD, dokonują samodzielnie wpisu „Przejazd rodzinny” na biletach,  

c) osoby, które nabyły bilety z ulgą handlową 50% w ramach oferty „Przejazdy rodzinne” za pośrednictwem 

aplikacji mobilnej lub za pośrednictwem strony internetowej WKD,  w trakcie kontroli biletów – składają 

kontrolerowi ustne oświadczenie, iż korzystają z przejazdów w ramach oferty „Przejazdy rodzinne” – okazując 

bilety.  

 

3) Jeżeli przejazd odbywa większa grupa osób niż wskazana w ust. 1, dla pozostałych osób należy nabyć bilety 

zgodnie z przysługującymi im indywidualnymi uprawnieniami do ulgi. 

4) Podczas kontroli w pociągu osoby podróżujące na podstawie indywidulanych uprawnień zobowiązane są 

okazywać dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z ulgowego przejazdu (np. legitymacje szkolne, 

e-legitymacje, mLegitymacje). 

 


